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Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS št. 38/2009) 
in 18. člena Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS št. 1/2007) svet Zavoda sv. Stanislava izdaja 
 
 

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku 

 
 

I. NAMEN 

1. člen  

S tem pravilnikom se določajo pristojnosti, pravice in obveznosti šole, dijakov in staršev pri 
rednem vzgojno-izobraževalnem delu z dijaki, ki imajo izrazito večje obremenitve zaradi 
aktivnega vključevanja v kulturne, raziskovalne ali športne dejavnosti na šolski, regionalni, 
državni ali mednarodni ravni, ter postopki pri ureditvi statusa teh dijakov.  
 
II. VRSTE STATUSOV 

2. člen  

Glede na vrsto in količino obremenitve lahko dijaki pridobijo naslednje statuse: 
a)  Status športnika – A in B. 
b)  Status umetnika – A in B. 
c)  Status raziskovalca. 

 

3. člen  

Statusi se praviloma podeljujejo za eno šolsko leto, izjemoma se status podeli za določen čas (t. 
i. začasni status).   
 

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA IN UGODNOSTI 

4. člen  

Status ŠPORTNIKA A lahko pridobi dijak, ki se aktivno ukvarja s športom (redno trenira vsaj 6x 
tedensko po dve šolski uri) in izpolnjuje vsaj enega od spodnjih pogojev: 

- ima veljavno listino o dodelitvi naziva »vrhunski športnik« (je uvrščen na listo 
Mednarodnega olimpijskega komiteja), 

- je član državne reprezentance, 
- je dosegel 1.–3. mesto na državnem ali mednarodnem prvenstvu ekipno ali posamično v 

preteklem šolskem letu, 
- je aktiven igralec na državnih prvenstvih v 1. članski ligi (v skladu z Zakonom o športu), 
- je aktiven igralec v 1. mladinski ligi.  

5. člen  

Dijak s statusom športnika A je upravičen do naslednjih prilagoditev pri pouku: 
- napovedano ustno ocenjevanje znanja, 
- v primeru, da je dijak odsoten pri pisnem ocenjevanju znanja zaradi športnih obveznosti 

(treningi, priprave, tekmovanja), se lahko s profesorji vnaprej dogovori za drug datum 
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pisnega ocenjevanja znanja (dijak mora razredniku in profesorju vsaj 1 teden prej 
predložiti potrdilo kluba, na katerem je zapisano, kdaj ima dijak obveznosti, zaradi katerih 
bo manjkal pri pouku, in se istočasno dogovoriti za drug termin), 

- v 3. in 4. letniku je dijak dolžan obiskovati eno uro pouka športne vzgoje (ostale ure lahko 
izkoristi za učenje v knjižnici ali doma, če ima športno vzgojo prvo ali zadnjo šolsko uro), 

- vnaprej najavljena odsotnost zaradi športnih obveznosti se ne šteje v 12 % izostankov pri 
posameznem predmetu. 

6. člen  

Status ŠPORTNIKA B lahko pridobi dijak, ki: 
- redno trenira (treningi vsaj 3x tedensko po najmanj 2 šolski uri) in tekmuje v okviru kluba. 

7. člen  

Dijak s statusom športnika B je upravičen do naslednjih prilagoditev pri pouku: 
- napovedano ustno ocenjevanje znanja. 

 

8. člen  

Status UMETNIKA A lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje enega od spodnjih pogojev: 
- vzporedno se šola na drugi srednji šoli (glasbena, baletna), 
- v okviru pristojne inštitucije se pripravlja na sprejemne izpite na akademiji za glasbo ali na 

drugi podobni ustanovi doma ali v tujini. 

9. člen  

Dijak s statusom umetnika A je upravičen do naslednjih prilagoditev pri pouku: 
- napovedano ustno ocenjevanje znanja, 
- v primeru, da je dijak odsoten pri pisnem ocenjevanju znanja zaradi obveznosti v okviru 

umetniškega udejstvovanja, se lahko s profesorji vnaprej dogovori za drug datum pisnega 
ocenjevanja znanja (dijak mora razredniku in profesorju vsaj 1 teden pred odsotnostjo 
predložiti potrdilo srednje šole/umetniške ustanove, na katerem je zapisano, kdaj ima 
dijak obveznosti, zaradi katerih bo manjkal pri pouku, in se istočasno dogovoriti za drug 
termin), 

- vnaprej najavljena odsotnost zaradi umetniškega udejstvovanja se ne šteje v 12 % 
izostankov pri posameznem predmetu. 

10. člen  

Status UMETNIKA B lahko pridobi dijak, ki: 
- se izobražuje v umetniški ustanovi najmanj 6 ur tedensko in izpolnjuje obveznosti, ki iz 

tega izhajajo (vadi, sodeluje v orkestru, javno nastopa na umetniškem področju).  

11. člen  

Dijak s statusom umetnika B je upravičen do naslednjih prilagoditev pri pouku: 
- napovedano ustno ocenjevanje znanja, 
- v primeru povečane intenzivnosti vadbe zaradi priprav na nastope, tekmovanja, izpite ali 

odsotnosti pri pouku iz istega razloga, se dijak lahko s posameznimi profesorji vnaprej 
dogovori za drug termin pisnega ocenjevanja znanja (povečano intenzivnost in morebitno 
odsotnost mora dijak izkazati razredniku in profesorju s potrdilom organizacije, v kateri se 
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umetniško udejstvuje, vsaj 1 teden prej in se istočasno dogovoriti za drug termin 
ocenjevanja).  

12. člen  

Status RAZISKOVALCA lahko pridobi dijak, ki: 
- pripravlja obsežno in strokovno raziskovalno nalogo za državno ali mednarodno 

tekmovanje v okviru šole ali katere druge raziskovalne inštitucije.  

13. člen  

Dijak s statusom RAZISKOVALCA je upravičen do naslednjih prilagoditev pri pouku: 
- napovedano ustno ocenjevanje znanja. 

14. člen  

Možno je, da dijak zaprosi hkrati za status športnika B in umetnika B. V takšnem primeru 
komisija odloča, ali je povečana obremenitev dijaka na obeh področjih zadostna za uveljavljanje 
kombiniranega statusa.  
 
 

IV. PRIDOBITEV ZAČASNEGA STATUSA 

15. člen  

Status tipa B in status raziskovalca je mogoče pridobiti tudi začasno. Postopek za začasne 
statuse, ki trajajo več kot en mesec, je enak kot za vse ostale statuse.  

Pridobitev statusa za manj kot en mesec ureja razrednik v dogovoru z dijakom in starši. 
Razrednik vodi postopek, o njem odloča in obvešča dijaka ter profesorje.  

Začasni status za izvenšolske dejavnosti je možno pridobiti največ 2-krat letno.  

16. člen  

V primeru, da začasni status, ki traja manj kot en mesec, pridobijo dijaki zaradi udejstvovanja na 
šolskih kulturnih ali športnih prireditvah, tem dijakom začasni status v sodelovanju z 
razrednikom podeli profesor, ki je mentor oz. vodja aktivnosti.  

Mentor oz. vodja aktivnosti je dolžan podatke o dijakih z začasnim statusom posredovati 
ravnatelju do ponedeljka do 9. ure. Obvestilo ravnatelja mora vsebovati ime in priimek dijaka, 
razred, razlog za začasni status in določila začasnega statusa.  

Po odobritvi ravnatelj sporočilo o začasnih statusih posreduje profesorjem, ki so dolžni 
upoštevati določila začasnega statusa za vse dijake, ki so status pridobili.   

 

V. OBVEZNOSTI DIJAKA S STATUSOM 

17. člen  

Obveznosti dijaka s statusom so naslednje: 
- spoštovanje Pravil o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije in Hišnega reda, 
- dijak se mora v 14 dneh po vročitvi sklepa s posameznimi profesorji dogovoriti za termine 

napovedanega ustnega ocenjevanja znanja (v kolikor se dijak v tem času ne dogovori za 
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termin, mu profesor lahko sam določi datum ustnega ocenjevanja in dijaka s tem 
seznani),  

- spoštovanje dogovorov s profesorji (terminov napovedanih spraševanj in morebitnih 
pisnih preverjanj znanja), 

- sprotno vnaprejšnje obveščanje razrednika o morebitnih odsotnostih ali povečani 
intenzivnosti treningov, vaj itd. s potrdilom kluba/srednje šole/organizacije, na katerem 
sta navedena razlog in termin odsotnosti oz. intenzivnejšega treninga/vadbe, 

- sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom razredniku, 
- pozitivne ocene pri vseh predmetih ob polletju, 
- sodelovanje na šolskih tekmovanjih in prireditvah na povabilo mentorja ali nosilca 

dejavnosti.  
 

VI. PRENEHANJE VELJAVNOSTI STATUSA 

18. člen  

Dijaku preneha veljati status, če: 
- ne spoštuje Pravil o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije in Hišnega reda, 
- ne spoštuje dogovorov s profesorji (se ne drži dogovorjenih/napovedanih terminov 

spraševanj in pisnih preverjanj znanja), 
- ne obvešča razrednika sproti o morebitnih odsotnostih ali povečani intenzivnosti 

treningov, vaj itd. s potrdilom kluba/srednje šole/organizacije, na katerem sta navedena 
razlog in termin odsotnosti oz. intenzivnejšega treninga/vadbe, 

- razredniku ne sporoči morebitnih sprememb v zvezi s statusom, 
- ima ob polletju nezadostne ocene pri enem ali več predmetih,  
- je to izrecna želja njega ali njegovih staršev, 
- mu preneha veljati status dijaka, 
- ne izpolnjuje več pogojev iz 4., 6., 8., 10., 12. ali 14. člena tega pravilnika,  
- neupravičeno zavrne sodelovanje na šolskih tekmovanjih in prireditvah, 
- aktivno ne sodeluje na tekmah in treningih (je poškodovan, ima preslabe rezultate ipd.).  

19. člen  

Če nastanejo razlogi za prekinitev statusa, se status dijaku začasno ali stalno prekine.  

Začasno se dijaku prekine status, dokler ne odpravi razlogov za prenehanje statusa (npr. 
popravi vseh nezadostnih ocen), stalno pa, kadar bodo razlogi trajali do konca šolskega leta 
(npr. prenehanje obiskovanja treningov).  

Razrednik mora o začasni ali stalni prekinitvi statusa obvestiti svetovalno službo in vse učeče 
profesorje v razredu ter zabeležiti prekinitev statusa dijaka v dnevniku.   

 

VII. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA 

20. člen  

Ravnatelj v začetku šolskega leta (najkasneje do 5. septembra) objavi razpis za vložitev prošenj. 
Razpis se izobesi na oglasni deski in objavi na spletnih straneh gimnazije. 

21. člen  

Kandidati za status napišejo prošnjo za podelitev statusa. Prošnja mora vsebovati: 
- ime in priimek dijaka, naslov, datum rojstva, letnik in razred, 
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- utemeljeno obrazložen razlog za podelitev statusa, 
- podpis staršev (ali zakonitih zastopnikov), s katerim soglašajo z vlogo, 
- ime in priimek razrednika s podpisom razrednika, s čimer tudi razrednik potrdi, da se 

strinja s prošnjo za pridobitev statusa.  

Vlogi je potrebno priložiti: 
- izpolnjen ustrezen obrazec za pridobitev statusa športnika in umetnika, ki je priloga tega 

pravilnika in razpisa, 
- potrdilo ustreznega organa ali institucije o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa 

športnika A ali umetnika A; 
- potrdilo zunanje raziskovalne inštitucije o pripravi raziskovalne naloge za tekmovanje na 

državni ali mednarodni ravni.  

Vlogo za dodelitev statusa se naslovi na učiteljski zbor ŠKG. 

Vloge je potrebno oddati do 20. septembra za tekoče šolsko leto v tajništvo gimnazije.  
 

VIII. POSTOPEK ODLOČANJA O STATUSIH 

22. člen  

Vloge dijakov pregleda in obravnava komisija za statuse, katere predsednik je ravnatelj. O 
statusih s sklepom najkasneje do 5. oktobra za tekoče šolsko leto odloči kolegij ŠKG, ki v tem 
primeru zastopa učiteljski zbor.  

Odločitev kolegij ŠKG sprejme na osnovi pisne vloge in dokazil, ki jih predloži dijak. Kolegij ŠKG 
lahko preizkusi verodostojnost dokazil ali sam zbere dodatna mnenja. 

23. člen  

V izjemnih primerih in kadar razlogi za status nastanejo sredi šolskega leta, lahko dijak zaprosi 
za status tudi po 20. septembru za tekoče šolsko leto. V primeru, da dijak za status zaprosi po 
20. septembru za tekoče šolsko leto, se dijakova prošnja obravnava čim prej, kolegij pa o prošnji 
odloči najkasneje v enem mesecu od datuma prejema prošnje. 

O upravičenosti izjemnih razlogov za vloge, oddane po 20. septembru za tekoče šolsko leto, 
odloča ravnatelj.   

24. člen  

Nepopolne vloge (vloge, ki niso napisane v skladu z 19. členom tega pravilnika) se ne 
obravnavajo do dopolnitve vloge.  

Dijak ima 8 dni časa od dneva, ko je bil seznanjen, da je njegova vloga nepopolna, da svojo 
vlogo dopolni in jo odda v tajništvo gimnazije.  

 

IX. OBVEŠČANJE DIJAKOV O STATUSIH 

25. člen  

Dijak je o statusu obveščen s sklepom, ki ga izda ravnatelj. Dijaku sklep izroči razrednik 
najkasneje v 5 dneh po odločitvi kolegija. V kolikor razrednik iz objektivnih razlogov ni mogel 
dijaku vročiti sklepa, je dolžan dijak prevzeti sklep v tajništvu gimnazije. Sklep postane veljaven 
z dnem vročitve dijaku.  

Dijak s sklepom dokazuje, da je pridobil status.   
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Sklep velja le za tekoče šolsko leto oz. v primeru začasnih statusov le za čas, ki je napisan v 
sklepu.  

 

X. UGOVOR NA SKLEP KOLEGIJA – MOŽNOST PRITOŽBE 

26. člen  

Zoper sklep kolegija lahko dijak vloži pritožbo na kolegij Zavoda sv. Stanislava, in sicer v pisni 
obliki v roku osem dni od vročitve sklepa dijaku.  

 

XI. DOKONČNOST SKLEPA KOLEGIJA 

27. člen  

Sklep kolegija ŠKG postane dokončen po poteku roka za vložitev pritožbe oziroma po odločitvi  
kolegija Zavoda sv. Stanislava na drugi stopnji. 

 

XII. PEDAGOŠKO DELO 

28. člen  

Člani učiteljskega zbora so pri svojem pedagoškem delu dolžni spoštovati določila tega 
pravilnika. 
Razrednik v elektronski redovalnici najkasneje v 5-ih dneh po odločitvi kolegija ustrezno označi, 
katerim dijakom je bil podeljen status in katere vrste. Kratice za označevanje statusov so 
naslednje: 

- ŠA = status športnika A 
- ŠB = status športnika B 
- UA = status umetnika A 
- UB = status umetnika B 
- R = status raziskovalca 
- ZŠ = začasni status 

V primeru začasnih statusov, ki trajajo več kot en mesec, ali časovno omejenih statusov se to 
prav tako zabeleži v elektronski dnevnik.   
Profesorji dijaku, ki je bil dlje časa odsoten ali ima vrzeli v znanju, nudijo dodatna navodila in 
informacije o učni snovi ter ga usmerjajo k nadaljnjemu delu. Profesor z dijakom po potrebi 
pripravi individualni načrt dela in preverjanja znanja. 
 

XIII. VODENJE EVIDENC DIJAKOV, KI IMAJO STATUS 

29. člen  

Evidenco o dijakih, ki imajo status, vodi svetovalna služba.  
 

XIV. SPREJEM PRAVILNIKA 

30. člen  

Pravilnik sprejme svet Zavoda sv. Stanislava. Spremembe in dopolnitve pravilnika se uveljavljajo 
po enakem postopku kot njegovo sprejemanje. 
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31. člen  

Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na seji sveta Zavoda sv. Stanislava oziroma po objavi 
na spletnih straneh www.stanislav.si.  
 
 
 
 
 Predsednik sveta Zavoda sv. Stanislava 

 Janko Jeromen 

 
 
 
 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na seji sveta Zavoda sv. Stanislava dne 26. 9. 2011. Zadnje spremembe 
so bile sprejete na seji sveta zavoda dne 08. 10. 2012 in stopijo v veljavo z dnem objave na 
spletni strani. Spremembe pravilnika veljajo za statuse, ki se podelijo po datumu objave 
spremenjenega pravilnika.  

http://www.stanislav.si/
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PRILOGA 1: Obrazec za pridobitev statusa ŠPORTNIKA A ali B 

 

OSNOVNI PODATKI (izpolni dijak) 

Ime in priimek ……………………………………………………..…   Razred …………   Datum rojstva …………………….…... 

Naslov ……………………………………………………………………………………………………. Leto pričetka vadbe …………… 

Športna panoga………………………………………………………. Športna disciplina ..……………………………………………. 

ŠPORTNI PODATKI (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

Športna organizacija (klub, društvo) ……………………………………………………..………………………………………………. 

Naslov kluba …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ime in priimek trenerja: ………………………………………………………………    Telefon: ……………………………….……… 

El. naslov trenerja: ……………………………………………………………………… 

VRSTA STATUSA ŠPORTNIKA (obkroži dijak) 

1. Status ŠPORTNIKA A 
 a. vrhunski športnik (v skladu z Zakonom o športu; Ur. l. RS št. 22/98) 

b. član državne reprezentance 
c. 1.–3. mesto na državnem ali mednarodnem prvenstvu ekipno ali posamično v preteklem 

šolskem letu 
d. aktiven igralec na državnih prvenstvih v 1. članski ligi (v skladu z Zakonom o športu) 
e. aktiven igralec v 1. mladinski ligi.  

2. Status ŠPORTNIKA B (treningi vsaj 3x tedensko po 2 šolski uri in tekmuje v okviru šolskega ali 
krajevnega kluba) 

NAJBOLJŠI ŠPORTNI REZULTAT V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU (obkroži in izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

KAD MLA ČL Naziv tekmovanja Rezultat; uvrstitev Datum dosežka 

      

TEDENSKI URNIK VADBE IN TEKMOVANJ (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

 PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

Št. treningov        
Ura treningov        
Kraj treningov        

PERIODIZACIJA PRIPRAV/TRENINGOV/TEKMOVANJ – št. dni/mesec (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 
 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 
Predvid. št. izost. v 
šoli 

          

Št. treningov           
Št. tekmovanj           
Priprave           

 

 
 
 
 
 

OBRNI! 
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PREDVIDEN URNIK TEKMOVANJ (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

 Naziv tekmovanja Datum Kraj 

SEP     
 

OKT     
 

NOV     
 

DEC     
 

JAN     
 

FEB     
 

MAR     
 

APR     
 

MAJ     
 

JUN     
 

 
 
 
 

Športna organizacija 
(podpis odgovorne osebe in žig) 

 
……………………….. 

starši 
(podpis) 

 
………….……………….. 

dijak 
(podpis) 

 
……………………………. 

 
 
Kraj in datum: …………………………………….
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PRILOGA 2: Obrazec za pridobitev statusa UMETNIKA A ali B 
 

OSNOVNI PODATKI (izpolni dijak) 

Ime in priimek ……………………………………………………..…   Razred …………   Datum rojstva …………………….…... 

Naslov ……………………………………………………………………………………………………. Leto pričetka vadbe …………… 

Umetniško področje ……………………………………………….    Inštrument ………………………………………………………. 

VRSTA STATUSA UMETNIKA (obkroži dijak) 

1. Status UMETNIKA A 
 a. vzporedno šolanje na drugi srednji šoli (glasbena, baletna, plesna), 

b. priprave na sprejemne izpite na akademiji za glasbo ali na drugi podobni ustanovi doma ali v 
tujini v okviru pristojne inštitucije. 

2. Status UMETNIKA B (izobraževanje v umetniški ustanovi najmanj 6 ur tedensko in sodelovanje v 
orkestru oz. javni nastopi) 

PODATKI O UMETNIŠKEM PODROČJU (izpolni dijak skupaj z mentorjem/vodjem) 
Naziv 
organizacije in 
naslov 

Ime in priimek 
mentorja/vodje 

Urnik vaj Predvideni 
koncerti, 

tekmov., nastopi 
(naziv, datum) 

Podpis 
mentorja 

Žig 
organizacije1 Dnevi Ure 

       

       

       

       

       

 
starši (podpis) 

 
………….……………….. 

dijak (podpis) 
 

……………………………. 

 
Kraj in datum: ……………………………………. 

                                                      
1 V primeru, da dijak obiskuje dejavnost v okviru Zavoda sv. Stanislava, zadostuje podpis mentorja/vodje.  


